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1. V preteklem tednu ste prejeli navodila za izdelavo Coursework 2 - plakata o vaših 

najljubših stvareh. Odločila sem se, da bomo to temo uporabili tudi za govorni 

nastop, ki ga bomo opravili, ko se vrnemo v šolo (točni datum bo določen, po tem ko 

vse ponovno normalno steče). Ker imate že izdelan plakat, verjetno ne bo preveč 

težko pripraviti zdaj še besedila za nastop. Pri pripravi upoštevaj sledeče: 

 

1. Vsebina:Predstavitev sebe in uvod, predstavitev svojih najljubših stvari (najmanj 4, lahko več), 
zakaj so ti všeč, kaj je posebnega na njih, zaključek. 

2. Besedišče: Jasnost, pravilnost, pestrost.  

3. Jezikovna pravilnost: Raznolikost jezikovnih struktur, vrstni red. 

4. Nastop: Jasnost, primerna glasnost in tempo, razločnost, stik s poslušalci.  

 

Dolžina nastopa naj bo od 3 do 5 minut, ob nastopu pa boš uporabil material za ponazoritev, 

ki je lahko v obliki plakata, ki ga že imaš ali česa drugega. 

 

Ko veš o čem boš govoril ali imaš pripravljeno besedilo, mi ga lahko 

pošlješ v pregled, če želiš na elektronsko pošto ali preko e-asistenta, 

vprašaj, odkomuniciraj, če se je kje zataknilo.  

 

Spodaj vam pošiljam še nekaj napotkov, ki naj vam bodo v pomoč pri 

pripravi.  

 

Cilji: Učenci utrjujejo slovnišne strukture, besedišče. Učenci vadijo 

pisno in ustno sporočanje, širijo besedišče, tvorijo kratka govorna besedila.  

 

 

DODATNA POMOČ: 
Nekaj nasvetov za boljšo predstavitev (British Council) 

Česa se drži: 

 Pred začetkom sestavljanja govornega nastopa si naredi skico/načrt.  

 Uporabljaj knjižni jezik. 

 V govoru uporabljaj kratke in preproste povedi, s katerimi jasno izaziš svoje misli. 

 Vsake toliko časa se ustavi. Govori jasno, dovolj glasno, uporabljaj naravne premore v 

govoru. Ne govori prehitro (to se pogosto dogaja, kadar smo nervozni).  

 Navedi informacije, a povej tudi svoje mnenje (vsaj na koncu predstavitve). 

 Doma vadi svoj nastop. Lahko se posnameš in nato poslušaš.  

 Vzdržuj očesni stik z ljudmi, ki te poslušajo. 

 

Česa ne delaj: 

 Ne napiši si celotne predstavitve in/ali se je nauči na pamet 

 Ne napiši si predstavitve in jo preberi. 

 Ne uporabljaj pogovornega jezika. 

 Ne glej ves čas na ppt ali plakat. Ohranjaj očesni stik s publiko (ne govoriš le učiteljici). 

 

 



Uporabne fraze za predstavitve: 

Najprej povej, kaj je tema tvoje predstavitve in zakaj si jo izbrala-a: 

I’m going to talk about ...(govoril/a bom o...) 

I’d like to talk about ...(rad bi govoril/a o...) 

Naslednje fraze ti lahko pomagajo pri organizaciji govornega nastopa: 

First of all, ...(najprej...) 

Then, ...(potem...) 

Next, ...(naprej, naslednje...) 

Finally, ...(končno, in na koncu...) 

Sledeči izrazi ti lahko pomagajo pri dodatni razlagi: 

Also, ...(...prav tako..) 

Naslednje fraze ti pomagajo predstaviti nasproten pogled na to temo: 

On the other hand, ...(po drugi strani...) 

 

Nasveti za boljšo predstavitev so povzeti po spletni strani British Council-a: 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/oral-presentation 
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